
Skriflesing: Luk 10:25-37 

 

Tema: Die Here wil dat ons liefde sal leef teenoor almal wat ons pad kruis.  

Wie van u het nie voor die erediens die grootste gebod, met ander woorde die samevatting 

van die wet soos ons dit in Luk 10:27 vind, geken nie? Wie van u ken nie die gelykenis van 

die Barmhartige Samaritaan nie? Ons ken dit. 

 

Wie van u is, in liefde, aktief betrokke by mense in nood; by mense wat langs die pad lê? Ons 

ken soos die wetgeleerde die regte antwoorde, maar ons leef dit nie uit nie. 

  

Maar kom ons begin voor: 

Die Jode het die Samaritane gehaat. Toe Assirie die vooraanstaande burgers van Israel in 

ballingskap weggevoer het, het ‘n klomp Jode in Samaria agtergebly. Hulle het ondertrou met 

die Assiriers en met mense van ander nasies wat die koning van Assirie ingebring het. So het 

die  gemengde ras, die Samaritane ontstaan. Dit was die begin van ‘n slegte verhouding wat 

op die ou end daartoe gelei het dat daar geen liefde tussen die Jode en Samaritane was nie. 

Die Jode het die woord Samaritaan as ‘n skelnaam gebruik. As ‘n Jood ‘n ander ou wou 

slegsê dat see hom nie kan afwas nie, het hy hom ‘n Samaritaan genoem. 

Die ou langs die pad was waarskynlik ‘n Jood. As hy bygekom het, sou hy met sy laaste 

bietjie krag die Samaritaan van hom af  weggehou het. Hy sou eerder sterf as wat ’n 

Samaritaan aan hom raak.  

 

Tog gebruik Jesus ‘n Samaritaan as voorbeeld. Die Samaritaan gaan word in liefde ‘n naaste. 

Ons mors baiekeer ons tyd met vraag: “Wie is my naaste?” As die Here jou lewe verander, sit 

jy nie en wag en wonder en gesels hieroor nie. Jy word in liefde ‘n naaste vir wie jou ookal 

nodig het. 

 

Die Samaritaan word ‘n naaste vir die kaal halfdooie man man. Hy bly nie op ‘n afstand nie. 

Hy sien en is sensitief vir die man se nood. Hy vra nie na sy herkoms of status nie, want dit 

maak vir hom nie saak nie.  

 

Hy gee homself. Hy offer op vir ‘n vreemdeling in nood. 

 

Hy raak betrokke met sy tyd.  

Die Samaritaan was waarskynlik ‘n handelaar wat deur die Jode, ter wille van sy produkte, 

geduld is hier op hulle grondgebied. Hy is eintlik hier om besigheid te doen. Tog maak hy tyd 

vir sy vyand wat hom nodig het. Hy verander sy dagprogram. Hy stop en reik uit na ‘n 

vreemdeling in nood. 

 

Hy raak betrokke met sy hart.  

Toe die Samaritaan die man sien het hy hom innig jammer gekry. Ons is nie te sleg met 

jammer kry nie. Ons sien en hoor van die nood en ons kry mense wat swaarkry jammer. Maar 

die liefde wat die Heilige Gees in ons werk, is meer as ‘n gevoel. Dit gaan oor in dade.   

 



Die Samaritaan raak betrokke met sy goed. Hy leen nie, hy gee. Hy het die man se wonde 

met olie en wyn behandel en dit verbind. Hom het hom op sy rydier vervoer. Hy het hom in 

die herberg laat opneem.   

 

Dit is darem seker genoeg, ons voel al klaar sleg oor alles wat die Samaritaan doen. Maar die 

Samaritaan is nog lank nie klaar nie. Sy naaste word en liefde is nie net ‘n plig wat hy vinnig 

wil afhandel om sy gewete te stil nie. Hy spandeer nog tyd. Hy versorg die man vir ‘n nag 

lank. Hy betaal vir die verblyf. Hy is bereid om, wanneer hy weer terugkom, die man se volle 

rekening te vereffen.   

 

Liefde is om innig jammer te wees vir hulle in nood. Maar dit is meer as dit. Dit is om te gee;  

jouself, jou allerbeste te gee. Dit is om jou tyd en goed te gee.  

 

Daar is vandag steeds sulke Samaritane. Hier is van hulle in die gemeente. Mense wat hulself 

in liefde gee om vir die Here en vir hul naaste ‘n verskil te gaan maak.  

 

Maar baie van ons praat baie, ons bely ons geloof en ken die grootste gebod, maar ons 

verkies om ver langs verby te gaan. Ons lewens dra nie vrug nie. Ons reik nie uit nie. Ons 

maak nie ‘n verskil nie. Waarom nie? 

 

1. Want ons is selfsugtig. 

Die Priester en Leviet is uiterlik godsdienstig. Hulle lyk en klink goed. Hulle is immers 

kerkmense. Hulle is kerkleiers. Hulle het die halfdooie man gesien, maar gemaak of hulle 

hom nie sien nie. Hulle het ver langs verby gegaan. Waarom het hulle dit gedoen? Die 

priester en die leviet het in die tempel diens doen. Die aanraak van die slagoffer kon hulle 

onrein maak. Dan kon hulle nie diens doen nie. Hiervoor het hulle nie kans gesien nie. 

Hulself en hul mensgemaakte wette oor reinheid, was vir hulle belangriker as liefde vir hulle 

naaste in nood.  

 

2. Ons sê ons het nie tyd nie. 

Ekself het in die week by ‘n vrou wat by haar motor langs die pad staan verby gejaag, want 

ek het nie tyd nie. Ek het nie eens geluister na ‘n  man wat hulp wou vra vir een of ander 

organisasie nie, want ek het nie tyd nie. Soos reeds gesê, die Samaritaan was ‘n 

besigheidsman wat tyd gemaak het. Hoe lyk dit in jou lewe? 

 

Daar is baie redes waarom ons nie betrokke raak nie.  

3. Die hoofrede is dat baie van ons nog nie toegelaat het dat Here ons lewens  

onherroeplik verander nie want dit vra dat ek myself, my alles sal gee. Ek laat nie toe dat 

die Heilige Gees sy liefde in my werk nie, want Hy gaan my fokus weg van myself na die 

Here en my naaste verskuif.  

 

Hoe lyk in jou lewe? 

Jy ken die grootste gebod. Dit is nie genoeg nie. Hoor Jesus se woorde as Hy nou ook vir 

elkeen van ons sê in vers 28: “doen, leef die gebod en jy sal die lewe kry.” 



 

Jy ken die gelykenis van die Barmhartige Samaritaan. Dit is nie genoeg nie. Hoor Jesus se 

woorde as Hy nou ook vir elkeen van ons sê in vers 37: soos die Barmhartige Samaritaan, 

“gaan maak jy ook so.” Gaan word jy ‘n naaste vir elkeen wat jou pad kruis. Dit maak nie 

saak wie of wat hulle is nie, gaan word in liefde ‘n naaste.  

Amen  

 

Stilgebed  

Hoe reageer jy op die mense wat jy langs die pad kry? 

Vir die wetgeleerde was die beseerde man ‘n onderwerp vir bespreking. 

Vir die rowers was die man iemand om uit te buit en te roof. 

Vir die priester en Leviet was die beseerde man ‘n ongemaklikheid wat vermy moes word. 

Vir die herbergier was die beseerde man iemand wat kan sorg vir ‘n inkomste. 

Vir die Samaritaan was die beseerde man ‘n man wat versorging en liefde nodig gehad het. 

Hy hanteer hom soos Jesus sou gedoen het. Hy gaan word ‘n naaste. Waar ander die man 

beroof, betaal hy vir hom. Waar ander hom halfdood agterlaat, laat hy hom lewend agter. 

Waar ander weggaan en ver langs verbygaan, kom hy terug.  


